ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
на поръчката:

Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан, изцяло
изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и
лепила/смоли, за
извършване на якостни ремонти на подземни
стоманени газопроводи

Референтен №

200-037

1. Съществуващо състояние:
“Булгартрансгаз” ЕАД е собственик и оператор на преносни газопроводи и газопроводни
отклонения високо налягане на територията на Р. България с обща линейна дължина над 2700
км. и диаметри до 1200 мм. В дългогодишната експлоатация вследствие на външна корозия или
механични повреди се налага извършването на якостни ремонти и осигуряване на сигурността
на преноса на природен газ. За извършването на тези якостни ремонти се прилагат технологии
и материално технически средства, които са предмет на настоящата поръчка.
2. Цел на поръчката.
Осигуряване на материално технически средства за извършване на якостни ремонти на
подземни стоманени преносни газопроводи без преустановяване преноса на природен газ по
газопровода предвиден да бъде ремонтиран. Чрез извършването на тези ремонти се цели
дълготрайното възстановяване на първоначалните якостни характеристики на стоманените
тръби с констатирани дефекти вследствие на външна корозия или механични повреди,
ремонтируеми чрез ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан, изцяло изработена или с
вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли.
3. Предмет на поръчката и специфични изисквания към нейното изпълнение:
3.1. Регулярни доставки по заявки на Възложителя на ремонтни системи от плетена/тъкана
тъкан, изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли
и/или елементи (съставни части на ремонтната система) за следните диаметри: DN 500; DN
700; DN 1000, за извършване на якостни ремонти чрез пълно обвиване на тръбата, на
подземни стоманени газопроводи; предоставяне на софтуер за извършване на изчисления
относно вида и количеството на необходимите за влагане материали, както и начин на техния
монтаж при изпълнение на ремонт; провеждане на практически обучения не по-дълги от 2
(два) дни с последващо сертифициране на 12 (дванадесет) специалисти на възложителя за
монтаж на системите и на 5 (петима) специалисти за работа със софтуера.
3.2. Всяка ремонтна система да бъде от плетена/тъкана тъкан изцяло изработена или с
вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли и същата да осигурява
извършването на якостни ремонти чрез пълно обвиване на тръбата, на подземни стоманени
газопроводи, изградени от стомана клас X52 до Х65 по API– 5L, и максимално Рраб.=5,4 МРа, и
допустима загуба на метал до 80% от дебелината на стената. Ремонтните системи да
осигуряват проектен живот на ремонта, не по-малък от 20 години, при максимално допустимо
работно налягане.
3.3. Типа ремонтна система да бъде приложима за извършване на якостни ремонти на
подземни преносни газопроводи с диаметър от DN 200 до DN 1200 вкл. по API 5L след
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съответното пресмятане за изчисляване на вида и количеството на необходимите материали
със софтуера изискуем в т. 3.1.
3.4. Доставката на ремонтните системи (съгласно Приложение №1), съставени от
плетена/тъкана тъкан, изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и
лепила/смоли и/или елементи (съставни части на ремонтната система), за извършване на
ремонт чрез пълно обвиване на тръбата, на подземни стоманени газопроводи, изградени от
стомана клас X52 до Х65 по API– 5L, и максимално Рраб.=5,4 МРа, и допустима загуба на метал
до 80% от дебелината на стената, с характеристики посочени в т. 4.2 и в количества,
изчислени съобразно спецификата на предлаганите системи и на база посочените
характеристики на примерните дефекти, след получена/и заявка/и от Възложителя, както
следва:




Материали за изпълнение на 4 (четири) ремонтни системи за примерен дефект с
характеристики по т.4.2.1
Материали за изпълнение на 28 (двадесет и осем) ремонтни системи за примерен
дефект с характеристики по т.4.2.2
Материали за изпълнение на 9 (девет) ремонтни системи за примерен дефект с
характеристики по т.4.2.3

3.5. Срокът за заявяване от Възложителя на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан,
изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли и/или
някои от елементите (съставни части на ремонтната система) за някои следните диаметри:
DN500 и/или DN700 и/или DN1000 е в рамките на 20 /двадесет/ месеца от датата на сключване
на договора или до достигане на сумата от 193 088 /сто деветдесет и три хиляди и осемдесет и
осем / лева без ДДС, на не повече от 4 (четири) заявки в зависимост от технологичната
необходимост за ремонти, разпределени съответно по една заявка в рамките на всеки 5
месеца, считано от датата на сключване на договора, като последната заявка ще се изпраща
от възложителя в рамките на срока на договора, съобразено със срока за доставка, посочен в
т. 3.5.1. При достигане на обща стойност на договора, при която не е възможно с последваща
заявка в зависимост от нуждите на Възложителя да се доставят якостни ремонтни системи
и/или елементи (съставни части на ремонтни системи) от Изпълнителя с единични цени до
определената сума на договора от 193 088 /сто деветдесет и три хиляди и осемдесет и осем /
лева без ДДС, Възложителят няма задължение да заявява и получава изпълнение по договора,
а Изпълнителят няма задължение да извършва доставки, без да бъде необходимо писмено
споразумение между страните като за тези обстоятелства Възложителят единствено уведомява
Изпълнителя.
Възложителят при изпращане на заявка до Изпълнителя ще съобразява, че при единична
заявка същата ще е на стойност не по-малка от 20 000 /двадесет хиляди/ лева без ДДС,
съгласно предложените от от участника единични цени за ремонтни системи и/или елементи
(съставни части на ремонтните системи) в Ценовото предложение.
3.5.1. Срокът за доставка на заявена стока по всяка от заявките на Възложителя е не повече от
90 календарни дни, след получаване на заявка, изпратена в рамките на 20 /двадесет/
месеца, считано от датата на сключване на договора.
3.6. Естеството на предмета на поръчката включва:
- регулярни доставки по заявка на вида и количеството на ремонтни системи и/или елементи
(съставни части на ремонтни системи) от композитни материали за някои от следните
диаметри: DN500 и/или DN700 и/или DN1000 като количеството на необходимите ремонтни
системи и/или елементи (съставни части на ремонтните системи) от плетена/тъкана тъкан,
изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли ще се
определя съгласно технологичната необходимост на възложителя от някои от ремонтните
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системи и/или елементи (съставни части на ремонтната система) от плетена/тъкана тъкан,
изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли и ще се
посочва в конкретната заявка.
Прогнозното количество на доставките на ремонтните системи, съдържащи всички елементи
(съставни части и помощни материали на ремонтните системи) композитни материали, е
определено въз основа на възложени през предходните 12 месеца за количества, които са
както следва: DN500 – 4 бр., DN700 – 17 бр., DN1000 – 2 бр.
Възложителят има право да не заявява ремонтни системи от някои от посочените диаметри
и/или от някои от елементите (съставни части на ремонтните системи) от плетена/тъкана
тъкан, изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли,
както и в посочените количества, а единствено, такива от които Възложителят има
технологична необходимост.

При доставките на ремонтните системи, плетената/тъкана тъкан да бъде
предоставена като ролки и не нарязана предварително. Ширината на ролките да
бъде в диапазон от 250 до 400 мм. Необходимите лепила/смоли и химикали да
бъдат доставени в такова количество, което е достатъчно за монтаж на съответните
заявени количества ремонтни системи чрез пълно обвиване на тръбата и същите да
бъдат във фабрични разфасовки.
3.7. Извършване на теоретично и практическо обучение по процедура за полагане /технология
от Производителя/.
3.7.1. Участникът трябва да включи в ценовото си предложение и провеждане на теоретично и
практическо обучение не по-дълго от 2 (два) дни по процедура за полагане/ технология от
Производителя на 12 (дванадесет) служители на „Булгартрансгаз” ЕАД, в обект на
дружеството, и последващото им сертифициране, не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни
след първата доставка.
3.7.2. Участникът трябва да включи в ценовото си предложение и провеждане на обучение не
по-дълго от 2 (два) дни и сертифициране на 5 бр. специалисти за работа с предоставения
софтуер за изчисляване и полагане на оферираните материали за извършване на якостни
ремонти на подземни стоманени газопроводи съгласно ISO/TS 24817, което следва да се
проведе не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни след първата доставка, при възможност
съвместно с обучението по предходната точка.
Участникът трябва изрично да посочи и включи в ценовото си предложение предоставяне на
софтуер за изчисляване на необходимите количества материали за ремонт. При необходимост
страните съгласуват и подписват лицензно споразумение или договор за ползването на
софтуера. Предоставеният Софтуер да се използва и при практическото обучение.
3.7.3. Материалите за практическата част на обучението за извършване на якостни ремонти на
подземни газопроводи са задължение на Възложителя, като датата за провеждане на
обучението следва да бъде не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни след доставка на първото
количество материали за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи.
Конкретната дата и място за провеждане на обучението и местоположението на дефекта,
който ще се ремонтира в реални условия ще се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя
допълнително.
3.8. Изпълнителят следва да предостави на Възложителя правото на ползването на софтуера
за изчисляване на вида и количеството на необходимите материали, както и начин на техния
монтаж за извършване на якостни ремонти на газопроводи с диаметри от DN200 до DN1200 с
предлаганите ремонтни системи за период не по-малък от 24 месеца. Софтуерът следва да
бъде предаден с първата доставка на електронен носител като същият ще бъде използван и
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при практическото обучение. В тази връзка участникът трябва изрично да посочи в
предложението си за изпълнение на поръчката предоставяне на софтуера за изчисляване на
вида и количеството на необходимите материали, както и начин на техния монтаж за
извършване на якостни ремонти на газопроводи с диаметри от DN200 до DN1200. По преценка
на участника може да се представи и допълнителна информация относно условията във връзка
с предоставянето на правото на ползване на Софтуера.
4. Основни изисквания към предлаганите за доставка ремонтни системи.
4.1. Ремонтните системи от плетена/тъкана тъкан изцяло изработена или с вложени
високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли да бъдат сертифицирани от акредитирани
лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им със стандарт ISO/TS 24817
„Нефтена, химическа и газова промишленост. Ремонтиране на тръбопроводи с композитни
материали. Квалификация и проектиране, инсталиране, изпитване и контрол“ или
еквивалентен стандарт.
4.2. Участникът трябва да оферира в предложението за изпълнение на поръчката ремонтни
системи в посочените в т. 3.4 количества, с включени всички необходими материали за
извършване на ремонт чрез пълно обвиване на тръбата на примерни дефекти при
следните параметри:
4.2.1.










Диаметър на газопровод DN 500 (Ф530);
тръби правошевни от материал Х-52 по API – 5L;
дебелина на стената 6,5 мм;
работно налягане – 5,4 МРа;
температура на газопровод 5°С;
температура на околната среда 15°С;
температура на газа 10°С;
циклично натоварване на газопровода 0-54 bar. – 1 еквивалентен цикъл годишно;
дълбочина на полагане на горната образуваща на газопровода – 1 метър;
подготовка на повърхността на тръбопровода – пясъкоструйна, клас Sa 2.5 – ISO 8501-1
или еквивалентен;
 тип на дефекта - външна корозия, загуба на метал;
 максимална дълбочина на дефекта - 80%;
 линейни размер на дефекта L=150 mm, H=100 mm.

4.2.2.

-

Диаметър на газопровод DN 700 (Ф711);
тръби правошевни от материал Х-60 по API – 5L;
дебелина на стената 6,5 мм;
работно налягане – 5,4 МРа;
температура на газопровод 5°С;
температура на околната среда 15°С;
температура на газа 10°С;
циклично натоварване на газопровода 0-54 bar. – 1 еквивалентен цикъл годишно;
дълбочина на полагане на горната образуваща на газопровода – 1 метър;
подготовка на повърхността на тръбопровода – пясъкоструйна, клас Sa 2.5 – ISO 8501-1
или еквивалентен;
- тип на дефекта - външна корозия, загуба на метал;
- максимална дълбочина на дефекта - 80%;
- линейни размери на дефекта L=150 mm, H=100 mm.

4.2.3. Диаметър на газопровод DN 1000 (Ф1016);
 тръби правошевни от материал Х-52 по API – 5L;
 дебелина на стената 12 мм;
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работно налягане – 5,4 МРа;
температура на газопровод 5°С;
температура на околната среда 15°С;
температура на газа 10°С;
циклично натоварване на газопровода 0-54 bar. – 1 еквивалентен цикъл годишно.;
дълбочина на полагане на горната образуваща на газопровода – 1 метър;
подготовка на повърхността на тръбопровода – пясъкоструйна, клас Sa 2.5 – ISO 8501-1
или еквивалентен;
 тип на дефекта - външна корозия, загуба на метал;
 максимална дълбочина на дефекта - 80%;
 линейни размери на дефекта L=150 mm, H=100 mm.








4.3. Участникът трябва да оферира в предложението си за изпълнение на поръчката за
ремонта на всеки от посочените в т. 4.2. видове примерни ремонти дефекти за съответния
диаметър на газопровод единични количества на тъкан плетена/тъкана от високоякостни
въглеродни влакна (линеен метър), запълващ дефекта материал – филер (опаковка не поголяма от 450 гр. включително), смола/лепило и/или грунд (опаковка не по-голяма от 1 кг.
включително), монтажен КИТ (бр.) и други компоненти при необходимост в зависимост от
оферираната ремонтна система.
4.4. Участникът трябва да има предвид, че впоследствие монтираната ремонтна система ще
бъде покрита със съответния слой изолационна полимерна лента, с дебелина на изолационния
слой не по-малка от 2,5 мм.
4.5. В предложението си за изпълнение на поръчката, участникът следва да посочи фабричен
номер и/или код на всеки компонент от оферираната ремонтна система.
4.6. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът следва да приложи
протоколи от направените изчисления за всеки един от посочените ремонти в т.4.2.
Протоколите следва да съдържат минимум необходимите видове и количества материали за
изпълнение на съответната ремонтна система, и схема за изпълнение на ремонта. Същите да
бъдат заверени от техническото лице, което е извършило изчисленията.
4.6.1. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът да представи Инструкция
за полагане и/или Процедура за полагане от Производителя на ремонтните системи,
съдържащи технология за извършване на ремонтите по т.4.2. за преносен газопровод с
горепосочените диаметри, площ и загуба на метал до 80% от дебелината на стената.
4.6.2. Да се посочат специфични изисквания към налягането (в случай че има такива) и към
подготовката на повърхността на ремонтирания газопровод.
5. Технически изисквания към продуктите предмет на доставка.
5.1. Якостната ремонтна система, предмет на доставка, трябва да осигурява изграждането на
ремонтна система базирана на използването на плетена/тъкана тъкан, изцяло изработена или с
вложени високоякостни въглеродни влакна (фабрично плетена/тъкана лента), високоякостна
система от лепила/смоли и запълващ дефекта материал, които се нанасят върху дефекта на
тръбата и между слоевете на плетената/тъкана тъкан, изцяло изработена или с вложени
високоякостни въглеродни влакна.
5.2. Ремонтната система трябва да включва всички необходими материали (плетена/тъкана
тъкан от високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали, монтажен КИТ и др.) за
извършване в полеви условия на якостен ремонт за съответния дефект за преносен
газопровод, чрез пълно обвиване на тръбата, съгласно техническа документация на
производителя (спецификация на материали и ръководство/инструкция за полагане).

5

5.2.1. Основните материали (плетена/тъкана тъкан изцяло изработена или с вложени
високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали) да са от един производител или част от
една система и да са напълно съвместими.
5.2.2. Широчината на фабрично плетена/тъкана тъкан изцяло изработена или с вложени
високоякостни въглеродни влакна да бъде не по-малка от 250 мм. включително и не по-голяма
от 400 мм. включително.
5.2.3. Оферираните ремонтни системи да са подходящи за извършване на якостен ремонт при
експлоатационна температура на газопровода до +50˚C. включително.
5.2.4. Оферираните ремонтни системи (плетена/тъкана тъкан изцяло изработена или с вложени
високоякостни въглеродни влакна, лепила/смоли и химикали) да са подходящи за полагане в
полеви условия при температура от +5˚ до + 35˚C включително на околната среда.
5.2.5. Полагането на предлаганите ремонтни системи да не изискват понижаване на работното
налягане в ремонтирания участък от преносния газопровод с повече от 20% включително от
максималното работно налягане 5,4 МРа.
5.2.6. След полагане на изолационен слой (с дебелина не по-малка от 2,5 мм.) от полимерна
лента върху положените ремонтни системи, същите не следва да внасят смущения в работата
на системата за катодната защита на преносния газопровод.
5.2.7. Ремонтните системи да гарантират постоянен ремонт с проектен живот не по-малък от 20
години при работни условия с максималното работно налягане 5,4 МРа, считано от датата на
изпълнения от сертифициран персонал на Възложителя ремонт, която се вписва в
инсталационния документ.
5.2.8. Ремонтните системи да са безопасни за експлоатационния персонал при подготовка и
полагането им и впоследствие за околната среда.
5.2.9. Положените ремонтни системи да предоставят възможност за засипване на
ремонтирания газопровод с достигане на функционална якост на монтираната ремонтна
система до 24 часа включително след изпълнението на ремонта, при температура при която е
извършен монтажа от 22˚С.
5.2.10. Всички съставни части на ремонтната система (плетена/тъкана тъкан, изцяло
изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали) да
притежават срок на годност не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка.
5.2.11. Всички съставни части на ремонтната система (плетена/тъкана тъкан, изцяло
изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали) да имат
маркировка с дата на производство и срок на годност /или дата на срока на годност.
5.2.12. Всички съставни части на ремонтната система (плетена/тъкана тъкан, изцяло
изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали) да имат
номенклатурен номер/код.
5.3. Софтуерът за изчисляване на необходимите количества материали за извършване на
якостни ремонти в полеви условия да бъде съвместим и работещ с операционна система
Windows 7 и Windows 10 и да използва международна система за мерни единици SI.
5.3.1. Участникът следва да декларира, че при доставката на първото количество ремонтни
системи ще предостави на Възложителя ръководство за работа със софтуера на английски език
и с превод на български.
6. Изисквания към Участниците, при предоставяне на оферта.
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6.1. Да се предостави документ/и с подробна техническа информация, съдържаща данни
оферираната ремонтна система относно нейното съответствие с техническите изисквания
Възложителя, както и информация по отношение на времето необходимо за достигане
функционална и максимална якост на монтираната ремонтна система в зависимост
температурата на въздуха/околната среда.

за
на
на
от

6.2. Да предостави Протоколи от пресмятанията по т. 4.2 и Спецификация с посочени единични
количества на необходимите материали (плетена/тъкана тъкан, изцяло изработена или с
вложени високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали), диелектрично платно (когато е
приложимо) и др. за полагане на ремонтната система за всеки един тип от посочените от
Възложителя примерни дефекти по т. 4.2. Документите да бъдат заверени от техническо лице,
което е извършило изчисленията.
6.3. Да се предостави Инструкция за полагане и/или Процедура за полагане с технология
предписана от Производителя и списък на необходимото спомагателно оборудване и
инструменти (монтажен кит) за еднократно и/или многократно използване;
6.4. Да се предостави копие от валиден сертификат, че ремонтните системи от плетена/тъкана
тъкан изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли са
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи
съответствието им със стандарт ISO/TS 24817 „Нефтена, химическа и газова промишленост.
Ремонтиране на тръбопроводи с композитни материали. Квалификация и проектиране,
инсталиране, изпитване и контрол“ или еквивалентен стандарт.
Документите по точки 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4 да бъдат предоставени на оригиналния език
на производителя и в превод на български език.
6.5. Всички елементи на системата (плетена/тъкана тъкан, изцяло изработена или с вложени
високоякостни въглеродни влакна, смоли и химикали) да бъдат оферирани с единични цени за
съответното количество/мярка и номенклатурен номер/код.
7. Предоставяне на следната документация на оригиналния език на производителя
и в превод на български език при доставката:






Сертификат за произход и качество.
Инструкция за съхранение на материалите.
Инструкция за полагане/процедура за полагане на якостната ремонтна система.
Информационен лист за безопасност на материалите.
Ръководство за работа с предоставения софтуер на английски език и с превод на
български (предоставя се само при първата доставка).

8. Място на доставка:
Складова база на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гара „Яна”, община Кремиковци, област София.
Изготвил:

инж. Росен Н. Рашков
Гл. специалист в отдел „Линейна експлоатация” при ГУ „Техническа експлоатация”
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Приложение 1:

Наименование
на поръчката:

Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан, изцяло
изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и
лепила/смоли, за извършване на якостни ремонти на подземни
стоманени газопроводи

Референтен №

200 - 037

Ремонтни системи и количества, които следва да се доставят съгласно т. 3.4. от техническа
спецификация, както и след заявка от Възложителя, съгласно т.3.5. от техническа
спецификация.

№

Описание на продуктите

1.

Ремонтна система за ремонт на примерен
дефект с характеристики по т. 4.2.1. от
техническата спецификация
Ремонтна система за ремонт на примерен
дефект с характеристики по т. 4.2.2. от
техническата спецификация
Ремонтна система за ремонт на примерен
дефект с характеристики по т. 4.2.3. от
техническата спецификация
Провеждане на обучение на до 12
(дванадесет) специалисти за монтаж на
ремонтните системи, не по-дълго от 2 (два)
дни.
Провеждане на обучение на до 5 (петима)
специалисти за работа със софтуера, не подълго от 2 (два) дни.
Предоставяне на софтуер за изчисляване на
вида и количеството на необходимите
материали за извършване на ремонт с
предлаганите ремонтни системи.

2.
3.
4.

5.
6.
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Задължител
ни дейности
от кандидата

Ед.
Мярка

К-во

бр.

4

 Доставка

бр.

28

 Доставка

бр.

9

 Доставка

Бр.

1

 Обучение

Бр.

1

 Обучение

Бр.

1

 Доставка

